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Góis AFT. Progressão da aterosclerose coronária entre os grupos diabéticos 
e não diabéticos avaliada pela coronariografia em portadores de doença 
multiarterial submetidos ao tratamento clínico, cirúrgico ou angioplastia. 
[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2007. 
105 p. 
 
Introdução: Estudos clínicos e epidemiológicos têm revelado aumento do 
risco de doença coronária nos pacientes portadores de diabetes mellitus. A 
progressão da aterosclerose coronária documentada angiograficamente é 
identificada e utilizada com freqüência na prática clínica. Entretanto, o seu 
significado prognóstico ainda é pouco conhecido. Neste estudo, analisamos 
o significado dessa progressão em uma amostra de pacientes diabéticos e 
não diabéticos, portadores de doença arterial coronária e submetidos ao 
tratamento clínico, angioplastia ou cirurgia. Métodos. Foram avaliados 392 
pacientes com cineangiocoronariografia inicial e após cinco anos de 
seguimento. A progressão foi definida como o surgimento de uma nova 
lesão ou o aumento em cerca de 20% de uma lesão prévia. A identificação 
da progressão foi realizada em pacientes submetidos previamente aos 
tratamentos clínico, cirúrgico e angioplastia. A progressão da doença foi 
analisada nos territórios correspondentes das artérias descendente anterior, 
circunflexa e coronária direita. A amostra englobou um grupo de 138 
pacientes diabéticos e 254 pacientes não diabéticos. Dos 392 pacientes da 
amostra, formaram-se os seguintes grupos de intervenção: RCM (n=136) - 
57 diabéticos e 79 não diabéticos; ATC (n=146) - 42 diabéticos e 104 não 
diabéticos; TM (n=110) - 38 diabéticos e 72 não diabéticos. Também se 
analisou também o percentual de progressão da doença, correlacionando-a 
com os fatores de risco e com a necessidade de novas intervenções. 
Resultados. Não se observou nenhuma diferença entre os grupos 
diabéticos e não diabéticos quanto à idade, sexo, HAS, tabagismo e 
distúrbios lipídicos. Além disso, não se demonstraram diferenças de 
progressão nesta amostra, quando comparados o grupo dos diabéticos e o 
de não diabéticos; entretanto, quando estratificados por intervenção, 
observou-se menor progressão da doença nos pacientes do grupo cirúrgico 
com diabetes mellitus (69,7%, p=0,014). Por outro lado, observou-se maior 
progressão no território das artérias descendente anterior (71,5%) e 
coronária direita (64,3%) dos pacientes diabéticos submetidos à angioplastia 
(p=0,024, p=0,047). Conclusão. Os resultados deste estudo permitiram 
concluir que, em cinco anos, o diabetes mellitus não impôs maior progressão 
angiográfica da doença aterosclerótica quando se compararam os grupos de 
pacientes diabéticos e de não diabéticos. Entretanto, a análise dos pacientes 
diabéticos submetidos a ATC revelou significativo aumento da progressão da 
doença nos territórios da coronária direita e da descendente anterior. Por 
outro lado, os pacientes diabéticos do grupo cirúrgico apresentaram menor 
progressão da doença. 
 
Descritores: 1.Avanço da doença 2.Diabetes mellitus 3.Aterosclerose 
4.Revascularização miocárdica 5.Angioplastia 
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Góis AFT. Progression of coronary atherosclerosis in diabetic and non 
diabetic patients assessed by coronariography with multivessel coronary 
artery disease undergone to clinical treatment, CABG or PCI [thesis]. São 
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2007. 105 p. 
 
Background: Epidemiologic and clinical studies have shown an increased 
risk of coronary artery disease (CAD) among patients with diabetes mellitus 
(DM). Angiographic progression of coronary atherosclerosis is frequently 
observed in clinical practice and is used as an end-point in clinical trials; 
however, its prognostic significance is unclear. In this study, we prospectively 
analyzed the angiographic progression in diabetic and nondiabetic patients 
treated by medication, angioplasty or surgery. Methods: At baseline and 5-
year follow-up angiograms were obtained in 392 randomized patients. 
Progression was defined as an increase in diameter of stenosis by >20% of 
at least one coronary lesion. We tried to assess the coronary disease 
progression in the clinical, surgical, and angioplasty groups in the LAD, LCX, 
and RCA arteries in diabetic (n=138) and nondiabetic patients (n=254).A total 
of 392 subjects randomly assigned to CABG (n=136), 57 diabetic and 79 non 
diabetic, PCI (n=146),42 diabetic and 104 non diabetic or medical 
treatment(n=110) 38 diabetic and 72 non diabetic Also, we analyzed the 
relation of the rate of progression with morbidity and the need for an 
additional intervention. Results: No significant differences in relation to age, 
sex, hypertension, smoking, or lipid disorders were observed between the 
groups. Furthermore, no differences concerning CAD progression were 
shown when diabetic and nondiabetic subject were compared. However, 
when the type of treatment was stratified, the surgery group had less 
progression in the diabetic group (69.7% p =0.014). On the other hand, more 
progression in the PCI group was observed in RCA (64.3 %) and LAD 
(71.5%) territories in diabetic group (p=0.047; p=0.024). No relation was 
found between progression and the rate of events in both groups. 
Conclusion: Diabetes was not associated with greater progression of CAD 
in patients with stable CAD and preserved ventricular function during 5-year 
follow-up. However, the diabetic patients who underwent PCI had more 
progression of CAD compared with nondiabetic subjects in RCA and LAD 
territories.The surgery group shown less progression of the disease in the 
diabetic group 
 
Descriptors: 1.Progression 2.Diabetes mellitus 3.Atherosclerosis 4.CABG 
5.Angioplasty 
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Considerada inicialmente um processo degenerativo, resultado do 

acúmulo de lipídios e debris necróticos na parede arterial, a aterosclerose é, 

contemporaneamente, descrita como uma condição dinâmica e multifatorial 

cujo resultado final é o acúmulo de células musculares lisas dentro da 

camada íntima do vaso. Nesse processo, além das células musculares lisas, 

estão envolvidos macrófagos, linfócitos-T, colágeno, fibras elásticas, 

proteinoglicans e lipídios na forma de colesterol esterificado (1,2). De 

evolução lenta, ou rapidamente progressiva, e com períodos de aparente 

estagnação do processo, a progressão da aterosclerose é habitualmente 

identificada na vigência de um evento clínico, resultado de uma 

desestabilização de placa de ateroma, da dinâmica do vaso, ou de ambas 

(3,4). 

A progressão da aterosclerose coronariana ocorre, em geral, de forma 

silenciosa ou é, esporadicamente, associada a eventos aqui chamados de 

síndrome isquêmica aguda. Essa condição tem sido considerada como forte 

preditora de risco cardiovascular. Todavia, estudos sobre esse tema têm 

encontrado dificuldades para estabelecer a correlação entre o grau de 

estenose vascular e o risco de progressão da enfermidade o que reflete na 

incidência de eventos (5). Por outro lado, achados de anatomia patológica 

têm sugerido que o aumento da vulnerabilidade da placa pode ser 
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considerado um fator determinante para a progressão da aterosclerose. 

Nesse contexto, a demonstração da ativação de células endoteliais, de 

monócitos e também de macrófagos na dinâmica da aterogênese permite 

atribuir um papel importante à vulnerabilidade da placa, com sua 

conseqüente participação na progressão da aterosclerose. Além disso, as 

moléculas de adesão, expressas na superfície das células endoteliais, 

sugerem uma importante participação nesse processo (6,7). 

Para o aprofundamento de tal questão, vários estudos estão em 

andamento na tentativa de relacionar os marcadores inflamatórios e as 

moléculas de adesão com a progressão da aterosclerose (7). De fato, 

Zouridakis e colaboradores propuseram a existência de marcadores 

fortemente relacionados com a progressão da aterosclerose e cuja 

participação poderia culminar com o surgimento da síndrome isquêmica 

aguda. Nesse processo, estão incluídas a Neopterina, a MMP-9 (Matrix 

Metaloproteinase 9), SCAM (Molécula de Adesão Intercelular Solúvel) 

proteína C reativa, dentre outras (6). Na mesma direção, Yamamoto e 

colaboradores contribuíram com a compreensão do fenômeno da 

progressão, revelando que uma outra molécula de adesão, a VCAM 

(Molécula de Adesão Vascular), está fortemente relacionada com a 

progressão da aterosclerose (7).  

Estudos de biologia molecular vêm tentando relacionar as mutações 

genéticas com a progressão da aterosclerose, logrando, contudo, resultados 

conflitantes. De fato, estudos do genótipo da Apolipoproteína-E não 

identificaram relação entre a progressão ou a regressão da aterosclerose (8), 
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como também o estudo do polimorfismo QR 192 do gene da paraoxonase (9). 

Por outro lado, a mutação C 242T da variante p22 ox, encontrada na parede 

do vaso em estado redox, é admitida como fortemente associada à 

progressão da aterosclerose coronariana (10). 

A transferência desse conhecimento para a prática clínica enfrenta 

dificuldades de comparação. Isso posto, marcadores prognósticos utilizados 

em estudos clínicos objetivando correlacionar a progressão da aterosclerose 

com um pior prognóstico têm mostrado resultados controversos (11-22). 

Razões metodológicas estão implicadas nessas dificuldades de 

compreensão ou de correlação clínica.  

Nesse contexto, estudos iniciais que buscam encontrar tais respostas 

foram conduzidos em pacientes portadores de doença arterial coronária 

(DAC), documentada pela angiografia e com seguimento clínico de longo 

prazo, e encontraram forte relação entre a progressão da aterosclerose e 

morte cardiovascular, quando comparados com aqueles sem progressão 

(2,23). Um estudo semelhante, que tinha por objetivo examinar essa 

correlação, o POSCH (Program on the Surgical Control of Hyperlipemia), 

conduzido por Braunwald e colaboradores, encontrou forte relação entre a 

progressão da aterosclerose e a incidência de morte. No seguimento clínico 

de 6,7 anos, e no reestudo de três anos, encontrou-se significativa incidência 

de morte cardíaca ou de todas as causas naqueles que demonstraram 

progressão, comparados com os que tiveram menor volume angiográfico de 

progressão (p<0,001) (2,24).  
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Outros estudos, realizados para comparar a progressão angiográfica 

da aterosclerose e diferentes intervalos de tempo entre a realização dos 

angiogramas, não constataram, todavia, relação entre a incidência de 

eventos e a progressão da enfermidade (4,5). Resultado semelhante foi 

encontrado por Kramer e colaboradores (5,25) em uma amostra de dois 

grupos de pacientes submetidos a angiogramas com intervalos médios de 

48,8 meses versus 29,6 meses. Nesse estudo, os pacientes com menor 

tempo de evolução exibiram menor grau de progressão da aterosclerose do 

que aqueles com maior tempo. Nesses trabalhos, foram considerados 

somente os pacientes que sobreviveram a um novo estudo ou aqueles que 

não foram vitimados por um ataque cardíaco não fatal ou, então, não 

sofreram intervenção cirúrgica. Em contrapartida, Moise (13) encontrou forte 

relação entre a progressão e a incidência de infarto agudo do miocárdio 

(IAM). Nesse estudo, além do viés discutido nos trabalhos anteriores, os 

autores não levaram em conta o grau de estenose encontrado no primeiro 

angiograma. Para complicar ainda mais esse raciocínio, o estudo CLAS 

(Cholesterol Lowering Atherosclerosis Study) informou que pacientes 

portadores de estenose moderada na artéria coronária exibiram maior 

incidência de eventos do que aqueles com estenose mais grave (5).  

Devido à dificuldade de se estabelecerem preditores confiáveis de 

progressão da aterosclerose, vários estudos buscaram nos fatores de risco 

da enfermidade uma correlação com sua progressão (25). Estudos iniciais do 

Coronary Artery Surgery Study (CASS) sugeriram que o diabetes mellitus e 

níveis plasmáticos elevados de colesterol total estavam relacionados com 
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uma maior progressão da aterosclerose, facilitando, assim, a oclusão do 

vaso (20). 

Outro estudo, o CAMELOT (Comparison of Anlodipine vs. Enalapril to 

Limitations of Thrombosis), indicou uma ocorrência maior da progressão da 

enfermidade nos pacientes com pressão diastólica maior que 100 mmHG. 

Não encontrou, entretanto, correlação com a progressão de outros fatores 

de risco. Somente níveis séricos da relação LDL/HDL foram preditores de 

progressão da aterosclerose (26,27). 

Resultados consistentes entre a concentração de lipoproteínas e risco 

de progressão da aterosclerose parecem bem estabelecidos. Vários estudos 

têm demonstrado que a redução dos níveis de LDL-colesterol pode diminuir 

o risco de incidência de DAC e também da progressão angiográfica da 

doença. Níveis elevados de HDL-colesterol parecem ter relação inversa com 

a doença e relação positiva forte com níveis elevados de triglicérides. Tal 

premissa levou Philips e colaboradores a desenvolverem um trabalho que 

relacionou as lipoproteínas plasmáticas com a progressão da aterosclerose, 

indicando que níveis remanescentes de triglicérides, independentemente da 

elevação ou não do HDL plasmático, eram fortes preditores da progressão 

da aterosclerose (22). Estudos bastante consistentes sobre a progressão da 

aterosclerose, o DAIS (The Diabetes Atherosclerosis Intervention Study) e o 

PLAC 1 trial (Pravastatin Limitation of Atherosclerosis in the Coronary 

Arteries) demonstraram que partículas pequenas e densas de LDL estavam 

associadas à progressão da doença e que, quando os níveis dessa fração 
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alcançavam 30 mg/dl, o risco de progressão tornava-se nove vezes maior 

(28,29). 

Ainda procurando estabelecer os fatores de risco como preditores da 

progressão da aterosclerose, vários estudos foram realizados em pacientes 

diabéticos com o objetivo de relacionar o diabetes com a progressão da 

aterosclerose (15-30). Tais estudos identificaram forte relação entre o diabetes 

e a progressão da aterosclerose. Não conseguiram, contudo, relacionar a 

síndrome metabólica em mulheres diabéticas no climatério com eventos 

coronarianos nem com a progressão da aterosclerose, tanto nas artérias 

coronárias como nas carótidas. Por outro lado, Raichen e colaboradores 

identificaram progressão da aterosclerose em pacientes diabéticos 

tabagistas e sedentários, comparados com os do grupo de controle (38). 

Waters e colaboradores, admitindo que quanto mais precoce a 

instalação da aterosclerose, mais rápida é a sua evolução, encontraram 

diferenças significativas (p=0,001) quando compararam a evolução da 

enfermidade nos pacientes mais jovens e naqueles mais velhos, 

constatando ser mais rápida nos primeiros. Não conseguiram, todavia, 

correlacionar a evolução com os fatores de riscos da doença (2). A mesma 

relação foi mostrada na série de Kramer e colaboradores, na qual 

encontraram maior progressão nos pacientes com idade inferior a 50 anos 

do que naqueles com idade superior a 50 anos (2,4). Outro estudo, o INTACT 

(International Nifedipine Trial on Anti-Atherosclerotic Therapy), de Lichtlen et 

al., não levando em conta a idade, encontrou, em estudos angiográficos 

sucessivos, uma lenta progressão da doença: 18,7% pacientes/ano e 7% 
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estenoses/ano. Além disso, encontrou regressão angiográfica de 4,1% 

pacientes /ano e 1,2% estenoses / ano. A progressão foi mais presente com 

o surgimento de novas estenoses nos seguimentos arteriais sem lesões 

angiográficas aparentes do que nas estenoses antigas. Demonstrou-se, 

nesse estudo, que o uso de tabaco teve forte influência no surgimento das 

lesões, enquanto a hipercolesterolemia interferiu na progressão da placa (17). 

Em nosso meio, há estudos sobre a evolução clínica de pacientes 

com doença multiarterial coronária com indicação formal para a 

revascularização, pacientes que, recusando o procedimento, tiveram 

acompanhamento clinico regular com controle sintomático da doença. Após 

oito anos de seguimento, foram submetidos a um estudo 

cinecoronariográfico que revelou maior predominância de surgimento de 

novas placas de ateromas do que aumento no grau das antigas estenoses 

arteriais. Tal fenômeno foi interpretado, na época, como uma remodelação 

da placa e crescimento autolimitado, permitindo, assim, a estabilização do 

quadro clínico (35).  

A velocidade da evolução da aterosclerose foi testada em pacientes 

que mudaram seus hábitos de vida. O estudo de Schnler e colaboradores(28) 

indicou que os pacientes que praticavam atividades físicas sistemáticas e 

faziam dietas com baixo teor de gorduras tiveram uma progressão mais lenta 

do que o grupo de controle. A maior ingestão de fibras, de grãos e também 

de cereais, foi fortemente relacionada com a menor progressão da 

aterosclerose em mulheres no climatério (34). Na mesma linha, o ERA 

(Estrogen Replacement and Atherosclerosis) trial e o estudo conduzido por 
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Herriton e colaboradores (35,36), em pesquisas com mulheres na menopausa 

com doença multiarterial coronária e em reposição hormonal, não 

conseguiram correlacionar a regressão, ou mesmo a diminuição da 

progressão da aterosclerose, e a incidência de eventos após tal controle.  

Uma outra condição, que ainda provoca grandes debates, é a 

regressão da placa de aterosclerose. A esse respeito, vários estudos têm 

demonstrado que o controle rigoroso do colesterol total, bem como a 

manutenção do LDL-colesterol em níveis séricos baixos, podem retardar a 

progressão da aterosclerose (37,38). Drogas redutoras de colesterol, tais como 

as estatinas, foram usadas com o objetivo de baixar os níveis de colesterol 

e, conseqüentemente, retardar a progressão da enfermidade. Nesses 

estudos, encontrou-se uma relação positiva entre a diminuição de eventos e 

a diminuição dos níveis de LDL-colesterol. Não conseguiram, todavia, 

estabelecer uma relação com a progressão da doença (21). Outros estudos, 

entretanto, relacionaram uma menor progressão e um menor número de 

eventos coronarianos com o uso da pravastatina: PLAC-I e o REGRESS 

(21,22). Além desses estudos, o PSC Study (Prevention of Coronary Stenosis 

Study), desenvolvendo uma pesquisa em pacientes com DAC e 

normocolesterolêmicos, relatou que pacientes em uso de pravastatina 

durante cinco anos apresentaram uma evolução menor da aterosclerose, 

quando comparados com os pacientes do grupo de controle (39,100). 

O seguimento clínico de 9,4 anos de pacientes em uso de 

pravastatina, comparados com o grupo placebo, indicou uma relação 

significativa entre a menor incidência de eventos e a progressão mais lenta 
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da doença. Com o reforço afirmativo desses resultados, o REVERSAL 

(Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid Lowering) trial, 

administrando doses de 80 mg versus 40 mg de pravastatina, obteve um 

expressivo resultado na diminuição da progressão e mesmo regressão da 

placa, nos pacientes que receberam doses mais elevadas de pravastatina 

(37,39). 

No mesmo sentido, porém com fármacos diferentes, o DAIS (Diabetes 

Atherosclerosis Intervention Study) relatou menor progressão da doença nos 

pacientes em uso de fenofibrato, quando comparados com o grupo placebo 

(29). 

Por outro lado, a progressão da aterosclerose nos enxertos arteriais e 

venosos, bem como nas artérias coronárias nativas, tem sido considerada 

um fator potencial limitante do prognóstico da cirurgia de revascularização 

cirúrgica do miocárdio (RCM). Entretanto, fatores relacionados com 

diferentes técnicas cirúrgicas, diferentes tipos de enxertos e diferentes graus 

de diâmetros arteriais e venosos, dificultam a análise da progressão da 

aterosclerose nos enxertos e também nas artérias coronárias 

revascularizadas. Deve-se lembrar ainda que o curso silencioso da 

enfermidade pode levar a um retardo da investigação e, conseqüentemente, 

a um desconhecimento da evolução da doença. Como complicador, a 

oclusão do segmento proximal da artéria que recebeu o enxerto foi 

considerada, inicialmente, como uma progressão da enfermidade. Além 

disso, a progressão da aterosclerose em graus diferentes, em enxertos 

venosos ou arteriais no mesmo paciente, bem como o surgimento de novas 
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lesões em artérias não tratadas, contrastando com a ausência de lesões no 

segmento arterial distal ao enxerto, contribuem para dificultar o 

entendimento da complexa análise da progressão da aterosclerose em 

pacientes que receberam RCM.  

Dessa forma, estudos destinados a identificar os fatores 

determinantes da evolução da aterosclerose, encontraram diferenças na 

evolução da doença em  artérias coronárias tratadas e nas artérias nativas 

(40).  

De fato, o EAST study (Emory Angioplasty versus Surgery Study) 

realizou um estudo com 298 pacientes encaminhados para cirurgia ou 

angioplastia (40). Após três anos de seguimento, 18 % dos pacientes do 

grupo angioplastia e 21 % do grupo cirurgia desenvolveram pelo menos uma 

estenose significativa em um vaso nativo. Além disso, 14 % dos pacientes 

foram vitimados por eventos cardiovasculares relacionados com a 

progressão. Também houve relação entre a progressão da aterosclerose e a 

hipertensão arterial e LDL-colesterol. 

Devido a condições não muito claras, a artéria coronária direita é a 

mais envolvida na progressão da aterosclerose (17). Entretanto, o CASS 

encontrou uma significativa incidência de progressão na artéria descendente 

anterior (20). A progressão e a oclusão nas artérias revascularizadas foram 

mais acentuadas do que nas artérias nativas. Nessa amostra, detectou-se 

uma incidência cinco vezes maior de progressão nas artérias 

revascularizadas, quando comparadas com as artérias com estenose 

luminar não revascularizadas. Nesse estudo e em outras análises (16,17,31), foi 
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considerado como progressão da aterosclerose o segmento proximal da 

artéria que recebeu o enxerto. Há que se considerar que a anastomose 

aorto-coronária cria condições hemodinâmicas facilitadoras para a oclusão, 

cabendo, pois, reflexões sobre o real papel da aterogênese nesse processo 

(16,17,20,31). 

A comparação entre a progressão da enfermidade coronariana em 

pacientes submetidos à revascularização e em pacientes tratados 

clinicamente não é linear e não há consenso sobre tal questão na literatura. 

Enquanto o CASS relatou maior progressão nos pacientes tratados através 

de cirurgia, Gensini e colaboradores mostraram que a progressão foi maior 

no grupo clínico (19). Em contrapartida, Istcortz e colaboradores não 

encontraram diferenças na taxa de progressão entre os grupos clínico e 

cirúrgico (26,27,31,41,42,43). 

Com o surgimento do emprego de enxertos arteriais, criou-se a 

expectativa de melhor durabilidade dos efeitos dessa opção. De fato, 

estudos de longo prazo identificaram estenose ou oclusão dos enxertos 

arteriais de apenas 8% e perviabidade de 90-95% (41). Além disso, a 

patência do enxerto arterial foi determinante no melhor prognóstico a longo 

prazo para pacientes diabéticos, quando comparados com os não diabéticos 

e também com enxertos venosos (44,45). As duplas pontes arteriais foram 

ainda mais eficazes do que os duplos enxertos venosos e de melhor 

prognóstico nos pacientes diabéticos (44-48). Cabe sublinhar que a maioria 

dos estudos que buscaram identificar a progressão da aterosclerose, em 
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pacientes operados, avaliam também a artéria que recebeu o enxerto. 

Torna-se desnecessário enfatizar o grau de viés implicado nessa análise. 

O mesmo dilema se apresenta em relação aos pacientes submetidos 

às intervenções percutâneas. São poucos os estudos que procuraram 

identificar a progressão da aterosclerose em pacientes submetidos à 

angioplastia. Essa escassez de estudos decorre do interesse dos 

pesquisadores em conhecer o resultado final da intervenção na placa de 

ateroma, em especial no grupo dos diabéticos.  

O diabetes mellitus tornou-se uma grave ameaça à saúde humana. 

Tem-se observado que cresceu a prevalência do diabetes, fato que pode ser 

atribuído, em parte, ao envelhecimento da população e ao aumento da 

obesidade e do sedentarismo (49). O diabetes mellitus é uma doença em 

expansão no Brasil e no mundo. Segundo dados da Sociedade Brasileira de 

Diabetes, a estimativa atual é de dez milhões e trezentos mil casos de 

diabetes no Brasil, com 7,7% da população apresentando intolerância à 

glicose (52). 

O diabetes mellitus, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, é um forte fator 

de risco para o desenvolvimento de Doença Arterial Coronária (DAC) e 

Acidente Vascular Cerebral (AVC). De todos os casos de falecimento de 

pacientes diabéticos, 80% são devidos à aterosclerose, enquanto que, entre 

os não diabéticos, essa taxa é de 30%. Um grande estudo norte-americano 

de coorte NHANES I (First National Health and Nutrition Examination 

Survey), do NIH (National Institute of Health), revelou que a mortalidade por 

causas cardíacas está diminuindo na população norte-americana em geral, 
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numa taxa muito maior do que entre os indivíduos diabéticos. No período, o 

que ocorreu foi um aumento da mortalidade de mulheres diabéticas por 

doenças cardíacas. Apesar de o número de eventos cardiovasculares ter 

diminuído entre diabéticos adultos nos últimos anos, o risco total de eventos 

cardiovasculares entre eles continua sendo duas vezes maior do que entre 

os indivíduos não diabéticos (49-52,101). 

O manejo dos pacientes diabéticos com DAC envolve tanto mudanças 

de hábitos de vida como estratégias farmacológicas e de revascularização 

(45,50). Nos últimos anos, houve muitos avanços no tratamento médico para 

pacientes com DAC. Aspirina, betabloqueadores, estatinas e inibidores da 

ECA têm sido administrados rotineiramente. Esses agentes podem resultar 

em benefícios clínicos não só para o tratamento da isquemia, como também 

para a estabilização das placas ateroscleróticas e a inibição da trombose ou 

prevenção contra a ocorrência de eventos coronários agudos (53). 

Os procedimentos de revascularização coronariana são uma terapia 

muito importante em pacientes com DAC e resultam tanto em alívio dos 

sintomas como em resolução da mortalidade em certas condições 

anatômicas específicas. Evidências colhidas por estudos clínicos 

prospectivos, randomizados e bem estruturados, sugerem que a 

revascularização cirúrgica é mais vantajosa em relação à sobrevida, quando 

comparada com terapia exclusivamente medicamentosa, para pacientes 

sintomáticos com lesão de tronco da coronária esquerda ou para pacientes 

com doença coronária multiarterial com fração de ejeção do ventrículo 

esquerdo (FEVE) diminuída. Além disso, a revascularização cirúrgica resulta 
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em melhora dos sintomas, comparada com a terapia medicamentosa, em 

pacientes com doença coronária multiarterial e função sistólica do ventrículo 

esquerdo normal. Apesar de nenhum desses estudos iniciais estar voltado 

especificamente para pacientes diabéticos, análises de subgrupos desses 

estudos indicam que os pacientes diabéticos representam maior risco de 

morte cardíaca e complicações isquêmicas do que os não diabéticos. 

Indicam ainda que, apesar de ser maior o risco cirúrgico, os diabéticos 

apresentavam maiores benefícios da revascularização a longo prazo do que 

pacientes não diabéticos (48). 

Nas duas últimas décadas, realizaram-se importantes estudos clínicos 

randomizados para pacientes com DAC a fim de se estabelecer qual a 

melhor estratégia para revascularização miocárdica: cirurgia ou angioplastia.  

Há um consenso generalizado de que tanto a cirurgia como a 

angioplastia resultam em freqüência semelhante de óbitos e IAM nos 

pacientes dessas amostras. O desvio mais notável dessas observações foi 

destacado em uma subanálise do projeto BARI (Bypass Angioplasty 

Revascularization Investigation), em que se notou sobrevida estatisticamente 

significativa em favor da cirurgia de revascularização do miocárdio para 

pacientes diabéticos quando comparados com o grupo de angioplastia. 

Nesse estudo com 1829 pacientes, os 347 pacientes diabéticos que foram 

submetidos à cirurgia tiveram uma taxa de sobrevida de cinco anos, maior, 

quando se compara, do que aquela alcançada pelo grupo de angioplastia 

(80,6% versus 65,5% respectivamente) (54). 
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A mortalidade hospitalar geral, nesse estudo, foi semelhante para os 

dois grupos (0,6% angioplastia e 1,2% para cirurgia). Além disso, o grupo 

cirúrgico apresentou menor percentual de novas intervenções e menor 

percentual de episódios de angina. Tais resultados surpreendentes levaram 

a recomendar a cirurgia de revascularização do miocárdio como estratégia 

preferencial para pacientes diabéticos com doença coronária multiarterial (54). 

Entretanto, o registro do estudo BARI (que inclui pacientes recrutados 

nos mesmos centros clínicos participantes e que foram considerados 

elegíveis para a pesquisa, mas não foram randomizados por diversas 

razões) não revelou diferenças de sobrevivência a longo prazo entre os 

pacientes submetidos à revascularização cirúrgica do miocárdio e aqueles 

submetidos à angioplastia (55). A taxa de mortalidade após sete anos foi 

idêntica nos dois grupos. Como conseqüência desses resultados 

conflitantes, permanece a controvérsia sobre qual o método de 

revascularização mais apropriado para pacientes diabéticos com doença 

coronária multiarterial (54,55). 

Num registro de 2766 intervenções coronárias consecutivas em 

diabéticos, no norte da Nova Inglaterra, observou-se que a cirurgia alcançou 

um benefício significativo em relação à mortalidade quando comparado com 

a angioplastia (56). 

Em relação à capacidade de se conseguir uma revascularização 

miocárdica completa, a cirurgia oferece nítida vantagem em comparação 

com a angioplastia. Tal vantagem resulta da incapacidade dos 

procedimentos com cateter para intervir nas oclusões crônicas, nas 
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suboclusões, nas bifurcações, nas estenoses difusas e no tronco da artéria 

coronária esquerda. 

Nos pacientes diabéticos, a angioplastia com balão é associada à alta 

incidência de reestenoses, o que pode explicar os resultados do estudo 

randomizado BARI (57). Na mesma direção, Kip e colaboradores (58) relataram 

um maior número de novos procedimentos após uma estratégia inicial 

empregando angioplastia com balão e revascularização incompleta 

planejada. Essa limitação técnica pode constituir uma diretriz importante 

para futuras abordagens intervencionistas por cateter. Van Belle et al. (59) 

relataram que, em pacientes diabéticos, essa taxa maior de reoclusão/ 

reestenose, subseqüente à angioplastia com balão, estava associada à 

maior mortalidade. 

Além disso, as estratégias de angioplastia com balão podem estar 

associadas a uma taxa maior de progressão da aterosclerose coronária em 

artérias tratadas ou não tratadas, ou a uma menor proteção contra eventos 

isquêmicos quando novas lesões ateroscleróticas surgem ou se rompem, 

sendo que ambas podem constituir fatores importantes da morbidade e 

mortalidade de longo prazo, associados a DAC e diabetes mellitus (57). 

A cirurgia tem uma natureza mais agressiva do que a angioplastia, 

com envolvimento geral de múltiplos órgãos. Portanto, essa morbidade 

característica da cirurgia pode tornar-se proibitiva para certos grupos de 

pacientes por impor uma reabilitação prolongada que contribui para degradar 

significativamente várias funções e órgãos, inclusive a função neuropsíquica, 

o que pode ocorrer de forma temporária ou permanente (60). 
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Muitas das limitações técnicas da angioplastia com balão foram 

suplantadas nos últimos anos pelos implantes de stents coronários. A 

implantação de stents é mais previsível, oferece resultado angiográfico mais 

confiável numa ampla gama de lesões e tem sido associada a menor 

número de reestenose em muitos subgrupos de lesões (61). A vantagem da 

implantação dos stents em relação à angioplastia com balão, na prevenção 

da reestenose angiográfica e também na necessidade de repetição dos 

procedimentos de revascularização, pode ser aplicável aos diabéticos (62). 

Desse modo, estima-se que os pacientes diabéticos tenham um risco de 

reestenose significantivamente mais alto, tanto após angioplastia com balão 

quanto após a implantação de stents, conforme sugerido por todos os 

estudos clínicos prévios sobre reestenose (63,64). 

Nesse sentido, o estudo ARTS (Arterial Revascularization Trial Study) 

comparou os resultados da implantação agressiva de stents com a cirurgia 

em 1205 pacientes com doença coronária multiarterial e revelou que não 

havia diferenças significativas com relação aos óbitos, IAM ou AVC; um ano 

após o procedimento, o subgrupo diabético do ARTS apresentou uma taxa 

maior de eventos cardíacos em comparação com o grupo cirúrgico (65). 

Os tratamentos indicados para redução da proliferação neo-íntima  

e/ou remodelação geométrica arterial pós-procedimentos de angioplastia (66-

67) devem reduzir a incidência de reestenoses e a necessidade de 

procedimentos repetidos de revascularização. Uma vez que a implantação 

de stents elimina o processo de remodelação (68) objetivo principal da 

prevenção da reestenose, esta prótese tornou-se útil na prevenção da 
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hiperplasia neo-intimal (68). O processo de proliferação neo-íntima é 

extremamente exagerado nos pacientes diabéticos, conforme revelado por 

imagens seqüenciais de ultra-sonografia intravascular (66,67), especula-se que 

fatores mitogênicos e proliferativos podem exercer um papel importante na 

gênese dessa condição. Em nosso meio, pacientes portadores de diabetes 

mellitus foram considerados como tendo um fator prognóstico independente 

para desenvolver reestenose intra stent repetitiva.  

As cirurgias convencionais de revascularização miocárdica têm 

experimentado melhora nos índices de morbilidade e mortalidade 

perioperatórias. O emprego de enxertos arteriais, tais como o da artéria 

mamária interna, para realização de anastomoses mostrou ser mais 

vantajoso do que a utilização de anastomoses com veias safenas, pela 

maior durabilidade do conduto arterial (55). A patência da artéria mamária foi 

associada a maior sobrevivência nos pacientes diabéticos em relação aos 

não diabéticos com uso da artéria mamária como anastomose para a artéria 

descendente anterior (70). As taxas de obstrução dos enxertos em diabéticos 

foram maiores que nos pacientes não diabéticos. Os duplos enxertos 

biarteriais com as artérias mamárias internas mostraram ser ainda mais 

vantajosos para a sobrevivência do que as pontes combinadas com veias 

(69,71).Todavia, o uso de duplos enxertos biarteriais com as artérias mamárias 

internas em pacientes diabéticos continua sendo motivo de controvésias por 

causa do aumento do risco potencial de infecção na incisão do esterno (72).  

A disfunção neurológica continua sendo uma complicação 

devastadora da cirurgia de revascularização do miocárdio, especialmente 
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para diabéticos (58). O diabetes é o maior fator preditor isolado de 

mortalidade durante ataque isquêmico e é também um fator de risco 

importante de AVC durante a cirurgia de revascularização do miocárdio. 

Uma análise do grupo de Estudos de Revascularização Arterial demonstrou 

uma incidência de 6,3% de AVC em pacientes diabéticos submetidos à 

cirurgia de revascularização do miocárdio, comparada com uma incidência 

de 1,2% para pacientes não diabéticos (58). 

Uma alternativa bem aceita atualmente para a revascularização do 

micárdio é a cirurgia de RM sem circulação extracorpórea e que, 

potencialmente, reduz as complicações isquêmicas perioperatórias, incluindo 

as neurológicas, em relação à cirurgia convencional. Os estudos clínicos dão 

particular destaque aos benefício da cirurgia sem CEC em pacientes idosos 

e com co-morbidades associadas (72). 

Atualmente, estão sendo desenvolvidos dois grandes estudos, o BARI 

2D e o FREEDOM, os quais foram planejados para responder a boa parte 

das dúvidas ainda existentes sobre o melhor método e o melhor momento 

para revascularizar diabéticos com doença coronária multiarterial. 

Estudos recentes têm apontado que a progressão da aterosclerose 

coronariana pode ser mensurada com o uso de técnicas não invasivas, 

quantificando o teor de cálcio nas artérias e permitindo, de maneira indireta, 

estabelecer relação com a progressão da aterosclerose coronariana. Essa 

técnica pode ser estendida a pacientes com arteriopatias diversas e também 

aos diabéticos. O estudo de Raggi et al. sugeriu que uma maior mortalidade 

nos pacientes diabéticos assintomáticos estava relacionada com uma 
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quantidade maior de cálcio nas artérias coronárias (73). Em outro trabalho do 

mesmo autor, demonstrou-se que a progressão aterosclerótica é maior no 

grupo dos diabéticos que no dos não-diabéticos. Evidenciou-se também que 

essa progressão tinha relação com eventos como IAM e que o método não-

invasivo é bastante adequado para avaliar a progressão (74). No estudo de 

Budoff et al., demonstrou-se, através da tomografia, que as estatinas podem 

reduzir em até 50% a progressão aterosclerótica. Apesar da 

cineangiocoronarigrafia ainda ser o padrão ouro para avaliar a progressão 

da coronária, a tomografia é uma técnica não invasiva muito adequada para 

avaliar a progressão e correlacioná-la com eventos futuros (75). 

Numa subanálise do estudo BARI, mostrou-se que o diabetes mellitus 

teve influência sobre o  miocárdio sob risco (jeopardized) após angioplastia e 

cirurgia, indicando que o grupo de diabéticos participou com uma incidência 

maior de miocárdio sob risco após angioplastia que o daqueles que foram 

submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio. Tal condição 

ocorreu com maior significância entre os grupos até trinta meses após o 

procedimento. Não se observaran, porém, diferenças significativas no quinto 

ano após o procedimento (76). 

Por todas as razões acima apresentadas, iremos estudar a 

progressão angiográfica da doença coronariana em pacientes diabéticos e 

não diabéticos que foram submetidos à intervenção cirúrgica e à angioplastia 

e que seguiram em tratamento não intervencionista (medicamentoso). 
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Este estudo busca identificar o surgimento e a progressão 

angiográfica da aterosclerose nas artérias coronárias nativas, nos enxertos 

arteriais e venosos, e nos segmentos arteriais distais ao procedimento, 

admitidos como normais no início do estudo em pacientes submetidos às 

três formas terapêuticas habituais, em um grupo de pacientes diabéticos e 

não diabéticos. Além disso, busca relacionar a progressão da aterosclerose 

com os fatores de risco, com o uso de medicamentos e com os principais 

eventos coronarianos. 
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Detalhes do projeto MASS II (The Medicine, Angioplasty or Surgery 

Study), protocolo de estudo, seleção de pacientes e critérios para a inclusão 

foram publicados previamente (37). O MASS II consiste em um estudo de 

pacientes com DAC multivascular sintomática - documentada 

angiograficamente - e isquemia miocárdica - referida através de sintomas ou 

identificadas por testes ergométricos - e que foram considerados 

apropriados para a inclusão na pesquisa. A angina de peito foi graduada 

pela Canadian Cardiovascular Society (CCS) (classe II ou III). 

Este estudo foi desenvolvido no Instituto do Coração da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e envolveu a Unidade 

Clínica de Coronariopatia Crônica, o Serviço de Hemodinâmica, a Divisão de 

Cirurgia e demais unidades interligadas para exames e procedimentos. 

Obteve a aprovação da Comissão Científica do Instituto do Coração, sob o 

nº. 946/94/56, e da Comissão de Ética do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sob o nº. 264/94/11. 

 

3.1 SELEÇÃO DE PACIENTES 

No período entre maio de 1995 a maio de 2000, foram cadastrados, 

em um banco de dados, 20.769 pacientes, os quais foram submetidos à 

cinecoronariografia por apresentarem suspeitas clínicas de DAC. Desse 
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total, 18.693 pacientes foram excluídos por não preencherem os critérios 

específicos do protocolo. Dos 2.076 restantes, adequados para as três 

formas habituais de tratamento, 1.465 pacientes não foram incluídos por não 

aceitarem participar de um estudo randomizado. Os 611 pacientes restantes 

formaram, assim, a amostra do estudo MASS II. Os pacientes só foram 

incluídos e randomizados quando, cirurgiões, hemodinamicistas ou clínicos 

concordaram, simultaneamente, quanto à possibilidade de qualquer uma das 

opções de tratamento. Desse modo, 203 pacientes foram alocados para a 

revascularização cirúrgica do miocárdio; 205, para a angioplastia e 203, para 

tratamento clínico.  

No estudo MASS II, a realização da cineangiocoronariografia estava 

programada para o quinto ano de seguimento. Dos 611 pacientes, 392 

tiveram cineangiocoronariografia de controle no quinto ano, sendo que 138 

pacientes eram diabéticos e 254, não diabéticos. 

 

3.2 CRITÉRIOS PARA A INCLUSÃO 

Foram considerados adequados para a inclusão neste estudo aqueles 

pacientes portadores de DAC com obstrução luminar maior que 70% em 

pelo menos duas artérias principais, diagnosticada visualmente pela 

cinecoronariografia. Os pacientes do início do estudo tiveram sua 

cinecoronariografia analisada por um cardiologista clínico, dois cardiologistas 

intervencionistas e um cirurgião cardiovascular, os quais foram concordantes 

quanto à possibilidade de tratamento desses pacientes através de qualquer 

uma das técnicas para a revascularização do miocárdio. O paciente foi 
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considerado apto a ser submetido a RCM ou ATC quando portador de 

condições clínicas e angiográficas e preenchia os critérios previamente 

estabelecidos em consensos. 

Na análise realizada no quinto ano, os filmes da 

cineangiocoronariografia foram avaliados por três médicos (sendo dois 

clínicos e um hemodinamicista) e, se não houvesse concordância entre eles 

em relação ao laudo da cineangiocoronariografia, o filme seria reavaliado por 

um quarto observador, havendo uma reunião entre eles para consenso do 

laudo diagnóstico. 

 

3.3 CRITÉRIOS PARA A NÃO INCLUSÃO 

Os critérios para a não inclusão fundamentaram-se na presença de 

infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral de instalação recente, 

angina instável, aneurisma ventricular, que requeressem intervenção 

cirúrgica, disfunção ventricular com fração de ejeção <45% e intervenções 

percutâneas ou cirúrgicas prévias. Não foram incluídos pacientes com 

doenças cardíacas congênitas, doenças valvulares, miocardiopatias e 

aqueles com impossibilidade de colaborar com o protocolo de estudo ou 

acompanhamento ambulatorial. Além disso, a presença de estenose de 

50%, ou mais, no tronco da artéria coronária esquerda, gravidez suspeitada 

ou planejada, ou qualquer condição que contra-indicasse os tratamentos 

percutâneos e cirúrgicos, também determinaram a não inclusão de 

pacientes. Após terem assinado o termo de consentimento para o estudo, os 

pacientes foram randomizados e, em seguida, encaminhados para os 
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tratamentos clínico, cirúrgico ou através da angioplastia. Todos os 

procedimentos foram realizados de acordo com os termos da declaração de 

Helsinque. 

 

3.4 INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA 

Neste estudo, todos os pacientes foram submetidos a um regime 

terapêutico completo que incluiu: nitratos, aspirina, betabloqueadores, 

bloqueadores dos canais de cálcio e inibidores da ECA, ou uma combinação 

desses fármacos, a menos que contra-indicados. Inibidores da 

hydroxymethylglutaryl-coenzima-A redutase também foram prescritos, além 

da recomendação de uma dieta pobre em gorduras saturadas e 

carboidratos. Insulina e hipoglicemiantes orais foram prescritos para o 

melhor controle do diabetes. Todos os medicamentos estavam disponíveis, 

sem ônus para os pacientes, no Instituto do Coração e eram prescritos 

massivamente para os três grupos terapêuticos. Os pacientes passavam em 

consultas trimestrais no primeiro ano de acompanhamento e, a partir do 

segundo ano, em consultas semestrais. Nessas consulta, eram avaliados do 

ponto vista de clínico e laboratorial com o intuito de atingir todas as metas 

estabelecidas para o controle dos fatores de risco da doença coronariana, de 

acordo com as recomendações da literatura médica vigente. 

Além disso, a intervenção em todas as artérias possíveis foi 

recomendada aos cirurgiões; contudo, a revascularização equivalente para 

os dois grupos não era mandatória.  
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Para os pacientes encaminhados para o tratamento percutâneo, o 

procedimento estava disponível dentro de três semanas, contadas apartir da 

assinatura do termo de consentimento. Os recursos utilizados para a 

terapêutica através de cateter incluíram: stents, laser, aterectomia direcional 

e balão. A angioplastia foi realizada de acordo com o protocolo padronizado. 

Glicoproteína IIb/IIIa não foi usada nesse grupo de pacientes, e o 

procedimento percutâneo era considerado como sucesso quando a estenose 

residual era reduzida a <50% do diâmetro luminal TIMI-3.  

Para os pacientes encaminhados para a revascularização cirúrgica, o 

procedimento estava disponível dentro de quatro semanas, contadas a partir 

da assinatura do termo de consentimento. A revascularização completa seria 

alcançada se tecnicamente factível e com o uso de todos os recursos, os 

quais incluíram: veia safena, artérias mamárias, artéria radial ou 

gastroepiplóicas. A técnica cirúrgica foi utilizada de acordo com o 

procedimento padronizado. O procedimento também incluiu cardioplegia. 

Não se utilizou técnica cirúrgica sem circulação extracorpórea. 

 

3.5 CRITÉRIOS PARA O DIAGNÓSTICO DA PROGRESSÃO DA 

ATEROSCLEROSE 

A progressão da aterosclerose foi definida, neste estudo, como o 

aparecimento de uma estenose significativa > 50% em uma artéria admitida 

como normal no início do estudo, ou em um segmento de um vaso 

coronariano considerado visualmente como isento de aterosclerose. 

Também foram considerados como progressão um aumento maior que 20% 
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em um segmento arterial com estenose prévia ou a oclusão de um vaso com 

estenose confirmada no início do estudo. A progressão foi avaliada nos 

pacientes que sofreram intervenção cirúrgica ou via cateter e naqueles do 

grupo clínico. Não se considerou como progressão a oclusão da artéria 

coronária nativa revascularizada. O surgimento de uma estenose 

significativa após a anastomose do enxerto, na artéria nativa, foi considerado 

como progressão. Não se considerou progressão a oclusão de uma artéria 

que recebeu intervenção percutânea. Tal decisão está baseada na 

conhecida modificação da estrutura do vaso e também da placa que recebeu 

a intervenção. Como se faz rotineiramente, a progressão foi identificada na 

prática clínica, visto ser dessa forma que, ainda hoje, são decididas as 

intervenções nos pacientes coronariopatas na prática médica mundial, 

através da observação visual de médicos hemodinamicistas e cardiologistas 

clínicos, com experiência na observação de cinecoronariografia seriada.  

A progressão foi identificada por três médicos não pertencentes ao 

estudo (dois clínicos e um hemodinamicista). Caso não houvesse 

concordância sobre o surgimento de progressão da aterosclerose, o 

angiograma era avaliado por um outro observador, visando a atingir um 

consenso através de uma reunião entre os quatro observadores. 

Para a identificação do paciente com diabetes mellitus, utilizaram-se 

os critérios propostos pelo Expert Committee of American Diabetes 

Association que recomenda que, para o diagnóstico de diabetes mellitus, o 

paciente deverá apresentar, pelo menos, níveis de glicemia de jejum maior 

que 126 mg/dl em duas oportunidades ou Teste de Tolerância à Glicose 
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(GTT) com glicemia maior que 200 mg/dl. Foi necessário reclassificar os 

pacientes do início do estudo, pois os critérios eram outros em 1995, quando 

se iniciou o estudo MASS II. 

 

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para a análise das variáveis qualitativas, foi aplicado o modelo 

descritivo através do cálculo das freqüências absolutas e do percentual. As 

variáveis quantitativas foram analisadas através da observação dos valores 

mínimos e máximos, com o cálculo das médias e desvios padrão.  

Para a análise da hipótese de igualdade de médias entre os dois 

grupos, utilizou-se o teste t de Student. Além disso, para a comparação entre 

as proporções, foi utilizado o teste qui-quadrado ou teste exato de Fischer. A 

diferença entre os grupos foi mensurada pela média do teste de log-rank. O 

nível de significância utilizado para os testes foi de 5%. A análise estatística 

foi realizada pelo SAS (Statistical Analysis System) (SAS Institute, Cary, 

North Carolina). 
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Dos 611 pacientes randomizados que compuseram a amostra do 

presente estudo para seguimento clínico a longo prazo, 205 pacientes 

receberam angioplastia, 203 foram encaminhados para cirurgia e 203 foram 

tratados clinicamente. O estado vital de todos os pacientes foi concluído em 

maio de 2005. O tempo mínimo de duração do estudo foi de cinco anos para 

todos os pacientes. Os grupos terapêuticos constituíram características 

clínicas e demográficas balanceadas, relacionadas com importantes fatores 

prognósticos da enfermidade. Assim, os pacientes das três opções 

terapêuticas foram semelhantes quando relacionados com as condições 

clínicas, angiográficas, uso de medicamentos, exames laboratoriais, dentre 

outros aspectos, sendo divididos em diabéticos e não diabéticos, objeto de 

estudo desta tese (tabela 1). A proporção de diabéticos por tipo de 

intervenção terapêutica foi: 28,7% no grupo angioplastia; 41,8% no grupo 

cirurgia e 34,5% no grupo clínico (p=0,085), (figura 1), (tabela 2). 
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Tabela 1 -  Características basais dos diabéticos (DM) e não diabéticos 
(NDM) do estudo MASS II 

 

Características 
DM 

(n=232) % 
NDM 

(n=376) % 
p 

Idade 60±9 60±2 0,21 

Sexo feminino 78 (41,49%) 110 (58,51%) 0,232 

Presença de angina 87% 88,1% 0,699 

Angina CF II 62,46% 62,5% 0,903 

HAS 154 (66,3%) 210 (55,4%) 0,007 

Tabagismo  
(fumante ou ex-fumante) 33% 32% 0,920 

Biarteriais 95 (40,9%) 158 (41,6%) 0,850 

Triarteriais 137 (59,0%) 221 (58,3%) 0,850 

TE (+) 72,9% 72,3% 0,900 

Colesterol total 219,2±48,9 222,2±46,4 0,687 

LDL (>130 mg/ dL) 61,1% 71,1% 0,016 

HDL (<45 mg/ dL) 55% 55,7% 0,885 

TG (>200 mg/ dL) 56,83% 57,5% 0,860 

Uso de betabloqueador 77,4% 82,58% 0,122 

Bloqueador de canal de cálcio 58% 54,6% 0,413 

Nitrato 84,9% 83,1% 0,558 

IECA 40,2% 29,2% 0,005 

Estatinas 84,9% 82% 0,360 

Antiplaquetário 95,9% 89,6% 0,022 

p: nível descritível de probabilidade; HAS: hipertensão arterial sistêmica; TE: teste 
ergométrico; IECA: inibidor da enzima de conversora da angiotensina; LDL: low density 
lipoprotein; HDL: high density lipoprotein; TG: triglicerídios. 
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Figura 1 -  Prevalência de diabetes em pacientes submetidos a cirurgia, 
angioplastia e tratamento clínico no estudo MASS II 

 

 

Tabela 2 -  Modalidades terapêuticas iniciais em grupo de pacientes 
diabéticos e não diabéticos no estudo MASS II 

     

Modalidade Terapêutica 
Diabéticos 
(n=232) % 

Não diabéticos 
(n=376) % 

p 

Angioplastia (%) 60 (25.8%) 131 (34.8%)  

Cirurgia (%) 94 (40.5%) 139 (36.9%) 0,090 

Clínico (%) 78 (33.6%) 109 (28.9%)  

p: nível descritível de probabilidade. 
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Em relação aos óbitos, constatamos, ao longo dos cinco anos, um 

maior número no grupo dos diabéticos em comparação com o dos não 

diabéticos, quando submetidos ao tratamento clínico (p=0,015), (figura 2). 

Em relação à freqüência dos principais eventos (infarto agudo do 

miocárdio, angina necessitando de uma nova revascularização e óbitos), não 

se observou diferença entre os grupos de diabéticos e não diabéticos quanto 

aos tipos de intervenção a que foram submetidos (tabelas 3 e 4).  

 

Tabela 3 -  Óbitos nos pacientes diabéticos e não diabéticos no estudo 
MASS II, durante o seguimento de cinco anos 

 

Tratamento 
Diabético 
(n=34)% 

Não diabético 
(n=55)% 

p 

Clínico 16 (20,5%) 9 (8,3%) 0,015 

Angioplastia 9 (15,0%) 12 (9,2%) 0,231 

Cirurgia 9 (9,6%) 10 (,2%) 0,515 

p: nível descritível de probabilidade. 

 
 

Tabela 4 -  Eventos clínicos nos pacientes diabéticos e não diabéticos no 
estudo MASS II, durante o seguimento de cinco anos 

 

Tratamento 
Diabético 
(n=72) % 

Não diabético 
(n=98) % 

p 

Clínico 24 (30,8%) 22 (20,2%) 0,097 

Angioplastia 25 (41,7%) 43 (32,8%) 0,236 

Cirurgia 23 (24,5%) 33 (23,7%) 0,899 

p: nível descritível de probabilidade. 
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Figura 2 -  Freqüência de óbitos entre grupos de intervenção com e sem 
diabetes no estudo MASS II 

 

 

Dos 611 pacientes randomizados, 392 aceitaram submeter-se a um 

novo cateterismo após cinco anos de seguimento. Os 219 pacientes 

restantes não se submeteram ao exame por causas diversas, dentre as 

quais: recusa em participar do exame, co-morbidades associadas a risco 

potencial para o paciente ou morte durante o seguimento. 

Desse modo, a amostra deste estudo foi composta por 138 pacientes 

diabéticos (35,2%) e 254 pacientes não diabéticos (64,8%), sendo que 110 

pacientes foram encaminhados para o tratamento clínico (28%), 146 para o 

tratamento através da angioplastia (37%) e 136 para o tratamento cirúrgico 
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(35%). As características clínicas, laboratoriais e angiográficas dos pacientes 

que fizeram cateterismo de controle e avaliaram a progressão angiográfica 

coronariana estão listadas na tabela 5. 

 

Tabela 5 –  Características demográficas dos pacientes diabéticos e não 
diabéticos no estudo da progressão angiográfica coronariana 

 
Diabéticos Não diabéticos 

Características 
(n= 138) (n= 254) 

p 

Idade (anos) 60,0 ± 10,1 60,0 ± 9 0,987
Sexo feminino (%) 36,2 27,2 0,062
HAS (%) 65,2 53,5 0,025
Angina (%) 87,7 86,2 0,684
IAM prévio (%) 42,0 46,9 0,360
Biarterial (%) 51,4 44,5 0,187
Triarterial (%) 48,6 55,5 0,187
TE (±) (%) 73,8 72,4 0,812
Laboratório    
   Colesterol total (mg/dL) 218,9 ± 44,8 222,1 ± 45,2 0,696
   LDL colesterol (mg/dL) 144,9 ± 37,2 149,3 ± 40,1 0,451
   HDL colesterol (mg/dL) 37,1 ± 10,8 37,0 ± 9,0 0,758
   Triglicerídeos (mg/dL) 202,1 ± 150,1 182,4 ± 87,3 0,981
Uso de medicamentos    
   Betabloqueador (%) 74,6 79,1 0,308
   Bloqueador de canal de cálcio (%) 62,3 52,0 0,049
   Nitrato (%) 85,5 85,0 0,901
   IECA (%) 39,1 28,0 0,023
   Antiagregante plaquetário (%) 96,4 97,6 0,528
   Estatinas (%) 86,2 79,9 0,119

p: nível descritivo de probabilidade; HAS: hipertensão arterial sistêmica; IAM: infarto agudo 
do miocárdio; TE (±): teste ergométrico positivo; IECA: inibidores da enzima de conversão 
da angiotensina. 
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Nesta amostra, observamos uma significativa concentração de 

pacientes hipertensos no grupo diabetes (p=0,025) e maior uso de IECA 

(p=0,023). Por outro lado, entre os pacientes não diabéticos, observou-se 

um uso maior de bloqueador de canal de cálcio (p=0,049). A distribuição das 

intervenções nos pacientes diabéticos e não diabéticos está listada na  

tabela 6. 

 

Tabela 6 -  Modalidades terapêuticas dos pacientes no estudo da 
progressão 

 

Modalidade terapêutica 
Diabéticos 

(n=138) 
Não diabéticos 

(n=254) 
p 

Angioplastia (%) 43 103  

Cirurgia (%) 57 79 0,090 

Clínico (%) 38 72  

p: nível descritível de probabilidade. 
 

 

A análise da progressão e oclusão angiográfica da doença 

coronariana revelou semelhança quanto à evolução nos dois grupos de 

estudos (71% versus 73,2%). Mesmo quando separamos a progressão da 

oclusão, não houve diferença por paciente entre os grupos de diabéticos e o 

de não diabéticos, assim como não se encontraram diferenças nos territórios 

das artérias descendente anterior, circunflexa e coronária direita (tabela 7). 
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Tabela 7 –  Progressão angiográfica da aterosclerose coronariana em 
diabéticos e não diabéticos, durante o seguimento de cinco 
anos 

 

Progressão Diabéticos Não 
Diabéticos p 

Geral (%) 71.0 73.2 0.639 

Território CD (%) 41.3 40.9 0.945 

Território CX (%) 29.0 35.4 0.195 

P
ro

gr
es

sã
o 

e 
O

cl
us

ão
 

Território DA (%) 47.8 42.9 0.350 

Geral (%) 39,1 41,7 0,806 

Território CD (%) 25,4 23,6 0,794 

Território CX (%) 18,1 23,6 0,601 

P
ro

gr
es

sã
o 

Território DA (%) 36,2 29,5 0,873 

Geral (%) 31,9 31,5 0,806 

Território CD (%) 15,9 17,3 0,794 

Território CX (%) 10,9 11,8 0,601 O
cl

us
ão

 

Território DA (%) 11,6 13,4 0,873 

Eventos clínicos (%) 24,6 22,8 0,687 

p: nível descritível de probabilidade; CD: coronária direita; CX: artéria circunflexa;  
DA: artéria descendente anterior. 
 

 

A análise da progressão da aterosclerose relacionada com o tipo de 

tratamento revelou diferenças estatisticamente significativas entre as três 

modalidades terapêuticas. Assim, os pacientes não diabéticos não exibiram 

maior progressão da doença em pelo menos uma das artérias, quando 

comparados entre os tipos de intervenções dos grupos (p=0,07), (tabela 8).  
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Tabela 8 –  Progressão da aterosclerose angiográfica coronariana em não 
diabéticos segundo o tipo de tratamento, durante o seguimento 
de cinco anos 

 

Tratamento Não Progressão 
(n=68)% 

Progressão 
(n=186)% p 

Angioplastia (n=103) 21,2 78,8  

Clínico (n=72) 12,5 87,5 0,07

Cirurgia (n=79) 33,7 66,2  

p: nível descritível de probabilidade. 

 

 

Por outro lado, a análise feita em pacientes diabéticos revelou que a 

progressão angiográfica coronariana da aterosclerose foi mais acentuada no 

grupo terapêutico angioplastia. Nessa análise, a placa que sofreu 

intervenção terapêutica (p=0,014) não foi considerada progressão da 

estenose (tabela 9), (figura 3). 

 

Tabela 9 -  Progressão da aterosclerose angiográfica coronariana em 
diabéticos segundo o tipo de tratamento, durante o seguimento 
de cinco anos  

 

Tratamento Não Progressão  
(n=38) 

Progressão  
(n=100) p 

Angioplastia (n=43)% 14,2 85,7  

Clínico (n=38)% 21,1 78,9 0,014 

Cirurgia (n=57)% 39,3 60,7  

p: nível descritível de probabilidade. 
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Figura 3 -  Incidência de progressão entre diabéticos e não diabéticos nos 
grupos de intervenção 

 

 

A progressão por número de vasos em pacientes diabéticos e não 

diabéticos, segundo o tipo de tratamento e geral, está demonstrada nas 

figuras abaixo (4, 5, 6, 7). 

Quando se avaliou o número de vasos que progrediram 

angiograficamente comparando cada tipo de intervenção, observou-se que a 

progressão na angioplastia foi maior do que na cirurgia, no grupo dos 

pacientes não diabéticos (p=0,0026). Quando a mesma análise foi realizada 

no grupo dos diabéticos, observou-se também uma progressão maior no 

grupo da angioplastia do que no da cirurgia (p =0,00001). 
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Figura 4 -  Incidência de progressão relacionada com o número de 
artérias - Angioplastia 
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Figura 5 -  Incidência de progressão relacionada com o número de 

artérias – Cirurgia  
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Figura 6 -  Incidência de progressão relacionada com o número de 
artérias – Clínico 
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Figura 7 -  Incidência de progressão de artérias - Geral  
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A análise dos territórios das artérias correspondentes revelou que, 

nos pacientes diabéticos e com tratamento através da angioplastia, a 

progressão foi mais acentuada no território da artéria coronária direita e no 

da artéria descendente anterior (p=0,047 e p=0,042), (tabelas 10 e 11).  

Quando avaliamos o impacto da progressão angiográfica coronariana 

em pacientes deste estudo com revascularização completa em relação à 

revascularização incompleta, a presença de diabetes, o tipo de intervenção a 

que o paciente foi submetido e o território acometido, observamos que 

ocorreu uma progressão maior nos diabéticos, que realizaram 

revascularização completa na angioplastia, no território da artéria 

descendente anterior, em relação aos pacientes que apresentaram 

revascularização incompleta (p=0,001). 

 

 

Tabela 10 -  Progressão da aterosclerose em diabéticos e não diabéticos, 
submetidos à angioplastia, com progressão no território da 
artéria coronária direita 

 

 Não Progressão 
(n= 71) 

Progressão 
(n= 75) 

 

Diabéticos (%) 35,7 64,3 p=0,047 

Não diabéticos (%) 53,8 46,2  

p: nível descritível de probabilidade. 
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Tabela 11 -  Progressão da aterosclerose em diabéticos e não diabéticos 
submetidos à angioplastia, com progressão no território da 
artéria descendente anterior 

 

 Não Progressão 
(n= 63) 

Progressão 
(n= 83) 

 

Diabéticos (%) 30,3 69,7 p=0,042 

Não diabéticos (%) 48,5 51,5  

p: nível descritível de probabilidade. 
 
 

Na procura da relação entre a progressão da doença aterosclerótica e 

os fatores de risco convencionalmente estabelecidos para a doença 

coronariana, utilizamos a análise univariada por paciente e observamos que 

nenhum fator de risco teve correlação com a maior progressão angiográfica 

da doença coronariana. 

Dos 392 pacientes que tiveram cateterismo de controle, 340 (86,74%) 

apresentaram um certo grau de angina. Dos 392 pacientes, 298 (76,02%) 

apresentaram progressão da doença e, dentre eles, 252 (84,56%) tinham 

angina; em 94 (23,97%) pacientes, a doença não progrediu e, dentre eles, 

88 (93,61%) tinham angina. 

Na análise estatística do impacto da variação dos lipídios do início do 

estudo ao quinto ano de seguimento, em relação à progressão angiográfica, 

à presença de diabetes e ao tipo de intervenção, encontramos significância 

estatística no grupo cirúrgico que apresentou progressão. Os pacientes 

desse grupo, tanto os diabéticos quanto os não diabéticos, exibiram uma 

menor queda do nível de colesterol total e LDL colesterol em relação aos 
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pacientes que não progrediram (p=0,001). As outras associações não foram 

estatisticamente significativas. 

Quanto ao uso de medicamentos e à progressão da doença, não 

houve impacto do uso dos medicamentos sobre a progressão da doença, 

exceto o dado de que os pacientes que progrediram usaram mais nitrato (p= 

0,001). 

O diabetes mellitus não teve nenhuma correlação com a progressão 

da doença quando se realizou a análise multivariada. Quanto à progressão 

da aterosclerose coronária em relação aos fatores envolvidos, observamos 

que apenas o diabetes mellitus tinha valor significativo nos pacientes 

submetidos à angioplastia nos territórios da artéria coronária direita e da 

artéria descendente anterior (tabela 12). 

 

 

Tabela 12 - Análise multivariada dos fatores envolvidos na progressão da 
doença coronária por pacientes 

 
Diabetes mellitus  OR-2,82 IC [1,22-6,50] angioplastia no território da Da 

Diabetes mellitus  OR-2,66 IC [1,13-6,26] angioplastia no território da cd 

OR: odds ratio; IC: intervalo de confiança. 
 

 

Quando a progressão foi observada segundo o tipo de tratamento, 

encontramos uma progressão menor no grupo cirúrgico; quando analisamos 

a progressão por tipo de intervenção nos pacientes diabéticos e não 

diabéticos, observamos uma progressão menor também no grupo cirúrgico 
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dos diabéticos. Quando se realizou essa análise global do tipo de tratamento 

por território, também se encontrou uma progressão menor no território da 

artéria descendente anterior, no grupo cirúrgico (p=0,002), (tabelas 13 e 14). 

 

Tabela 13 -  Progressão da aterosclerose angiográfica coronária segundo o 
tipo de tratamento por vasos 

 

Tratamento Progressão Não Progressão  

Angioplastia (%) 83,56% 16,44%  

Cirurgia (%) 57,35% 42,65% p=0,001 

Médico (%) 76,36% 23,64%  

p: nível descritível de probabilidade. 
 

 

Tabela 14 - Progressão da aterosclerose coronária segundo o tipo de 
tratamento no território da artéria descendente anterior por 
vaso 

 

Tratamento Progressão Não Progressão  

Angioplastia (%) 56,85% 43,15%  

Cirurgia (%) 33,82% 66,18% p=0,001 

Médico (%) 41,82% 58,18%  

p: nível descritível de probabilidade. 
 
 
 

Observamos os vasos dos diabéticos e dos não diabéticos. No grupo 

dos diabéticos, 34,4% dos vasos apresentaram-se sem surgimento de 

progressão; 46,61%, com progressão, sendo que se constatou cerca de 

18,98% de regressão nesse grupo. Ao se realizar essa análise no grupo dos 
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pacientes não diabéticos, observamos 33,96% dos vasos sem modificação, 

42,5% dos vasos com progressão e 23,49% dos vasos com pelo menos uma 

regressão (p=0,0084), (figura 8). 

Quando realizamos a análise univariada da progressão angiográfica 

coronariana por vaso e não por paciente, como tínhamos analisado 

previamente em relação aos fatores que podem ter influenciado esse 

modelo, verificamos que foram significativos os seguintes fatores: o tipo de 

intervenção, a cirurgia apresentou menor progressão (p=0,001), maior 

progressão no território da artéria descendente anterior (p=0,002), os 

pacientes que não usaram bloqueador de canal de cálcio apresentaram mais 

vasos com progressão (p=0,002), a realização de uma nova angioplastia 

gerou maior progressão (p=0,016), a presença de hipertensão arterial 

sistêmica (p=0,041). 

Quando se realizou uma regressão logística múltipla, observou-se 

que os fatores que influenciaram na progressão angiográfica em coronárias 

por vaso foram: a presença de hipertensão arterial sistêmica OR 1,33  

IC-1,01-1,75 (p=0,04), angioplastia em relação ao tratamento cirúrgico  

OR 4,00 IC 2,86-5,61 (p=0,0001), tratamento clínico em relação ao 

tratamento cirúrgico OR 2,01 IC 1,37-2,95 (p=0,0004) e o território da artéria 

descendente anterior em relação à artéria circunflexa OR 1,76 IC 1,27-2,44 

(p=0,006). Esses dados encontram-se na tabela a seguir. 
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Tabela 15 - Análise multivariada para progressão angiográfica coronariana 
por vaso 

 

Variável p OR IC (95%) 

ATC/RCM 0,0001 4,08 2,86 – 5,61 

TM/RCM 0,0004 2,01 1,37 – 2,95 

DA/Cx 0,0006 1,76 1,27 – 2,44 

HAS 0,0415 1,33 1,01 – 1,75 

ATC: angioplastia coronariana; RCM: revascularização cirúrgica do miocárdio;  
TM: tratamento medicamentoso; DA: artéria descendente anterior; Cx: artéria circunflexa; 
HAS: hipertensão arterial sistêmica; p: nível descritível de probabilidade; OR: odds ratio;  
IC: intervalo de confiança 
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Figura 8 -  Evolução da aterosclerose por vaso em diabéticos e não 
diabéticos 
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Quando avaliamos o grau de obstrução dos pacientes, dividimos da 

seguinte maneira: 0%, 1-69%, 70-99%, 100%. Os pacientes foram avaliados 

no início e após cinco de seguimento, tendo-se encontrado aumento das 

obstruções nos pacientes diabéticos e não diabéticos, aumento que se 

mostrou homogêneo nos dois grupos (tabelas 16 e 17), (figuras 9 e 10). 
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Figura 9 -  Progressão por nível de obstrução coronariana em vasos de 
pacientes não diabéticos, durante o seguimento de cinco anos 
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Tabela 16 -  Progressão por nível de obstrução coronariana em vasos de 
pacientes não diabéticos, durante o seguimento de cinco anos 

 

Grau de obstrução BASAL 5 ANOS 

0% 227 (30,47%) 138 (18,52%) 

1-69% 53 (7,11%) 101 (13,56%) 

70-99% 397 (53,29%) 254 (34,09%) 

100% 68 (9,13%) 252 (33,83%) 

Total 745 (100,00%) 745 (100,00%) 

p: 0,001 
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Figura 10 -  Progressão por nível de obstrução coronariana em vasos de 
pacientes diabéticos, durante o seguimento de cinco anos 
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Tabela 17 -  Progressão por nível de obstrução coronariana em vasos de 
pacientes diabéticos, durante o seguimento de cinco anos 

 

Grau de obstrução BASAL 5 ANOS 

0% 152 (34,23%) 87 (19,59%) 

1-69% 25 (5,63%) 53 (11,94%) 

70-99% 229 (51,58%) 164 (36,94%) 

100% 38 (8,56%) 140 (31,53%) 

Total 444 (100,00%) 444 (100,00%) 

p: 0,001 
 
 

Quando avaliamos o número de vasos em pacientes diabéticos e não 

diabéticos com obstrução maior que 70%, encontramos aumento do número 

desses vasos tanto nos pacientes diabéticos quanto nos não diabéticos, 

independentemente do tipo de intervenção a que o paciente tenha 

submetido (figuras 11 e 12). 
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seguidos durante cinco anos 
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O número de enxertos por pacientes diabéticos e não diabéticos 

encontra-se exposto na figura 13; a progressão dos enxertos de mamária e 

safena encontra-se na figura 14. 
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Figura 14 -  Evolução da progressão dos enxertos (diabéticos e não 

diabéticos) no estudo da progressão, durante o seguimento de 
cinco anos 
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A progressão no grupo cirúrgico apresentou algumas características 

próprias desse grupo, tendo sido encontrada uma progressão maior no 

território da artéria circunflexa, independentemente do paciente receber 

como enxerto mamária ou safena no grupo dos pacientes não diabéticos 

(p=0,039). 

O grupo cirúrgico dos diabéticos apresentou maior progressão 

(p=0,007) no território da artéria descendente anterior e não utilizou o 

enxerto de mamária nessa região.  
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5.1 A PROGRESSÃO ANGIOGRÁFICA 

 

A progressão da aterosclerose coronariana, do ponto de vista 

angiográfico, é muito freqüente na prática clínica, e é utilizada como objetivo 

primário em vários estudos. Entretanto, o seu significado prognóstico ainda 

não é muito claro e os fatores de risco que exercem influência sobre ela 

também são muito incertos (2). 

A progressão angiográfica coronariana tem uma relação muito clara 

com o tempo, independente do número de lesões que o paciente apresenta 

previamente (4,74). Por outro lado, a crítica que se faz aos estudos de 

progressão se deve ao fato dos pacientes apresentarem reavaliações 

angiográficas em tempos diferentes, visto que, na maioria das vezes, os 

pacientes são reestudados quando apresentam sintomas e, normalmente, 

não existe um padrão no estudo da progressão, o que dificulta a utilização 

da progressão como um marcador de doença coronariana. No nosso 

trabalho, programou-se realizar um novo estudo angiográfico no quinto ano 

do seguimento e acompanhamento dos pacientes que progrediram até o 

décimo ano do estudo MASS II (75). 
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No estudo de Kramer et al., de 1982, demonstrou-se e reconfirmou-se 

que a progressão angiográfica coronariana aumenta com o tempo e que é 

realizada uma segunda reavaliação angiográfica (4). 

Na avaliação de Kramer, foram estudados 317 pacientes; 69% dos 

doentes apresentaram pelo menos um vaso com progressão angiográfica, 

sendo que, no nosso estudo, após cinco anos, pelo menos 71% dos 

pacientes diabéticos e 73% dos não diabéticos tiveram progressão 

aterosclerótica em pelo menos um dos vasos. No estudo do Kramer, os 

pacientes que progrediram eram mais jovens e o tempo foi o fator mais 

importante para a progressão angiográfica coronariana. Não se conseguiu, 

nesse estudo, correlacionar a progressão com nenhum fator de risco 

clássico para DAC; no nosso estudo, o diabetes mellitus e os outros fatores 

de risco clássico também não puderam ser correlacionados com a 

progressão. Somente a hipertensão arterial foi um fator determinante para a 

progressão no nosso estudo.  

Um grande viés do estudo da progressão é que uma das suas 

manifestações esperadas é a morte e, quando analisamos os pacientes que 

participam de estudos da progressão, só avaliamos aqueles que 

sobreviveram, o que pode subestimar os resultados e ser uma limitação da 

avaliação da progressão em nossos doentes. No estudo de Waters, 

diferentemente do CASS, a progressão foi um fator preditor de morte junto 

com a hipertensão arterial e a fração de ejeção ventricular baixa; entretanto, 

a angina e o número de vasos comprometidos são fatores preditores da 

necessidade de revascularização (2). A morte por doença coronariana, 
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segundo o CASS, está mais relacionada com o número de vasos 

comprometidos e com a fração de ejeção ventricular esquerda baixa do que 

com a extensão da lesão, que determina muito mais a deterioração 

ventricular do que a morte (20). Tanto no estudo de Bamis et al., de 1973, 

como no estudo POSCH, a mortalidade estava relacionada com uma maior 

progressão (24,42). No estudo POSCH, a progressão está relacionada com a 

mortalidade global, cardíaca e com o aparecimento de IAM. No nosso 

estudo, que avaliou a progressão até o quinto ano, continuaremos a partir de 

então para tentar correlacionar a progressão com o acompanhamento até o 

décimo ano de seguimento no estudo MASS II. 

A regressão é rara nos dados da literatura e ocorre em cerca de 3,2% 

a 15% dos pacientes, sendo que, no nosso estudo, foi encontrada regressão 

em 19-23% dos vasos (21). Na revisão do estudo CASS, a maioria das 

regressões representou a resolução de espasmos ou exemplos de 

trombólise e, por essa razão, nele não se detalhou a regressão, a qual 

também não teve uma avaliação detalhada na nossa análise em virtude da 

dificuldade técnica e real que representa sua avaliação. 

As dificuldades e a variabilidade interobservador e intra-observador na 

avaliação visual da progressão angiográfica coronariana são bem 

conhecidas desde a época do CASS; contudo, ainda hoje, as decisões na 

prática clínica são tomadas com base nas decisões visuais, englobando a 

falha interobservador e intra-observador, o que se tentou minimizar no nosso 

estudo através de reuniões entre os pesquisadores. Num estudo da Detre, 

demonstrou-se a reprodutibilidade do médico cardiologista em predizer a 
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progressão maior que 30% num segmento coronariano, o que constitui uma 

capacidade extremamente alta. Validando esse método como uma boa 

forma de avaliar a progressão angiográfica coronariana e aceitando-se, com 

base na análise do estudo da Detre, que a progressão da lesão angiográfica 

pode ser avaliada por um grupo de cardiologistas experientes, é possível 

avaliar a progressão da lesão acima de 15 % (77). 

A comparação entre os nossos resultados e os de outros estudos 

publicados é muito difícil, em especial porque o tempo de realização do 

segundo cateterismo variou muito entre os estudos, além do fato de nosso 

trabalho dividi-los em grupo de diabéticos e grupo de não diabéticos, com 

seguimento de cinco anos. Devemos ressaltar que não encontramos na 

literatura estudos com esse desenho e essa análise nem, em especial, com 

pacientes que tenham sido submetidos a intervenção. Um outro dado 

importante na avaliação desses doentes é a morte, que pode ter ocorrido de 

forma maior no grupo dos pacientes que progrediram. No estudo MASS II, 

verificou-se uma mortalidade maior entre os pacientes diabéticos que 

seguiram cinco anos apenas em tratamento clínico (20,5%), quando 

comparados com os pacientes que se submeteram a intervenções 

(p=0,015), existindo, pois, a possibilidade de que esses pacientes podem ter 

tido mais oclusão e mais progressão, o que poderia ter sido minimizado se 

tivessem sido submetidos a uma intervenção. Acreditamos que, com a 

publicação do BARI 2D, será possível ter resposta médica à questão: o 

paciente com diabetes com angina estável pode ser seguido clinicamente ou 

precisa ser submetido a intervenção cirúrgica ou percutânea. 
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O tabagismo é um fator de risco importante para a progressão 

angiográfica coronariana aterosclerótica; entretanto, tanto o nosso estudo 

como o CASS não conseguiram demonstrar a correlação entre progressão e 

tabagismo (20). 

É extremamente importante separar a análise dos segmentos que 

progrediram e ocluíram, dado que o mecanismo de progressão é um 

mecanismo aterosclerótico, enquanto o mecanismo de oclusão é devido a 

um processo trombótico do ponto de vista fisiopatológico, sendo que nosso 

estudo concentrou-se especialmente na análise da progressão (78). 
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5.2 A PROGRESSÃO E AS INTERVENÇÕES 

 

O CASS foi um estudo com 780 pacientes em 11 centros e que 

comparou tratamento clínico com cirurgia de revascularização do miocárdio 

em pacientes com doença arterial coronariana. Em cinco centros (n=314), foi 

realizado cateterismo de controle num período entre 42-66 meses após o 

cateterismo inicial, tendo como critérios de progressão uma lesão maior que 

15 % e oclusão como progressão localizada maior que 98%. As lesões 

foram avaliadas por hemodinamicistas em 13 segmentos, tendo sido 

observada maior progressão no território da artéria coronária direita e da 

artéria descendente anterior, resultado que concorda com os dados do 

nosso estudo (20). 

No estudo CASS, a progressão e a oclusão estiveram associadas ao 

diabetes mellitus, nível elevado de colesterol total, localização da lesão e 

morfologia da lesão. Na nossa análise, não se encontra relação com os 

fatores risco clássicos para DAC, exceto com a hipertensão arterial sistêmica 

no início do estudo; quanto ao tipo de intervenção, houve menor progressão 

no grupo cirúrgico. As manifestações da DAC refletem a progressão das 

lesões arteriográficas (20). 

O número dos segmentos revascularizados apresentavam maior taxa 

de progressão e oclusão do que os segmentos que não foram 

revascularizados. A progressão era cinco vezes mais freqüente que a 

oclusão em segmentos não revascularizados. No estudo CASS, o diabetes 

estava associado com mais oclusão em segmentos não revascularizados; 
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porém, não fez parte da nossa análise estudar segmentos revascularizados 

e, sim, segmentos por enxertos ou não angioplastados. 

A relação da progressão com subseqüente revascularização foi fraca 

no estudo de Walters, visto que o paciente fazia cateterismo no início e no 

vigésimo quarto mês, e era seguido durante 44 meses, não conseguindo, 

nesse tempo de seguimento, estabelecer correlação com a necessidade de 

revascularização (2). 

A revascularização coronária por ATC ou RCM é usada comumente 

para alívio de sintomas da DAC, particularmente em síndromes coronarianas 

agudas. Como a DAC é, de modo geral, uma doença de manifestações 

silenciosas e evolui de uma forma crônica, a revascularização miocárdica 

alivia os sintomas da isquemia, mas não previne a progressão da DAC, 

como se demonstrou no estudo EAST, com fortes evidências de que a 

revascularização miocárdica não previne nem a morte nem o IAM (40). 

No estudo do Emory, a progressão foi de 15% no grupo da ATC e de 

21% no grupo da RCM. Nesse estudo, a progressão foi responsável por 1/7 

dos episódios isquêmicos maiores. Nele, a progressão teve correlação forte 

com a HAS, LDL pequena e densa e teste ergométrico positivo para 

isquemia com depressão do segmento st, não tendo relação com o tipo de 

intervenção a que o paciente foi submetido. Com esse estudo, podemos 

concluir, quando analisamos a progressão, que o controle dos fatores de 

risco clássicos é muito mais importante que o tipo de intervenção que o 

paciente é submetido. No nosso trabalho, o grupo cirúrgico apresentou uma 

progressão menor; entretanto, é necessário um tempo maior de seguimento 
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para avaliar o valor dessa menor progressão do grupo cirúrgico na evolução 

da DAC, no estudo MASS II e na prática da cardiologia. 

Numa metanálise de estudos randomizados comparando cirurgia de 

revascularização do miocárdio com angioplastia em pacientes multiarteriais 

com doença coronariana, seguidos durante cinco anos (n=3427), 

demonstrou-se que o risco de morte era 2,3 menor no grupo cirúrgico em 

comparação com o grupo de intervenção percutânea. Quando a mesma 

análise foi realizada no oitavo ano de seguimento, o risco de morte no grupo 

cirúrgico revelou-se 3,4 vezes menor que no grupo angioplastia, o que pode 

demonstrar que esse fator não protetor da cirurgia em relação à progressão 

pode ser questionável. Isso justificaria a melhor evolução da cirurgia (78,79). 

Nessa metanálise três trials tinham pacientes diabéticos e eram o 

EAST, CABRI e o BARI; no quarto ano de seguimento desses estudos, 

mostrou-se que a cirurgia demonstrava proteção em 8,6 menos número de 

mortes em cem pacientes tratados ( p< 0,01) (79 ). 
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5.3 O DIABETES MELLITUS 

 

A prevalência do diabetes tipo 2 na população em geral é de cerca de 

7,9 % na América do Norte, 7,8% na Europa e 7,5% no Brasil. Na população 

com DAC, é mais alta, chegando a 14 % no Euro Heart Survey on Diabetes, 

em pacientes com angina estável, sendo que 37% desses pacientes têm 

intolerância a glicose (80-82,85-89). 

Ainda não se sabe se o diabetes tem influência na revascularização 

em pacientes com angina estável e se CABG é realmente superior a PCI. No 

EHS-CR, o diabetes não teve influência na incidência de eventos 

combinados após um ano de seguimento. A incidência foi de 7,3% nos 

diabéticos e de 6,7% nos não diabéticos; portanto, os diabéticos não 

apresentavam um pior prognóstico. Entretanto, os diabéticos que 

apresentavam lesão de tronco da coronária esquerda, lesão da artéria 

descendente anterior proximal e doenças mais difusas se benefeciavam 

mais de intervenções cirúrgicas (82). 

Pacientes com diabetes têm de duas a quatro vezes mais risco de 

doença cardíaca e AVC que a população comum. O Estudo DCCT/EDIC 

demonstrou que o controle intensivo da glicose reduzia eventos em 57 % 

após 17 anos de seguimento e que diminuía a progressão da espessura da 

camada média e íntima da carótida em relação aos pacientes que eram 

seguidos em tratamento convencional (83,84). 
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O mecanismo de como a glicose influencia o desenvolvimento da 

placa é muito complexo e ainda não foi claramente resolvido. Sabe-se que 

há envolvimento dos AGES (Advanced, Glycation, End products) e seus 

receptores RAGES, peptídio C, além do up regulation do COX 2, que resulta 

em pró-inflamação (83,102-105). 

Apesar do risco de DAC em pacientes diabéticos ter caído nos EUA, o 

nível de hemoglobina glicada não caiu nessa mesma população, no mesmo 

período, demonstrando que a relação da progressão da DAC não tem a ver, 

necessariamente, com o nível de glicemia cronicamente e, sim, muito mais 

com o controle dos outros fatores de risco, como pressão arterial, dos 

lipídios e do manejo agressivo antitrombótico, como já foi demonstrado pelo 

UKPDS (90). 

Inúmeros estudos têm mostrado que cerca de 40% dos pacientes 

diabéticos tipo 2 são subdiagnosticados e que, muito melhor para predizer 

eventos cardíacos que o nível da hmoglobina glicada e a glicemia de jejum, 

é o valor da glicose pós-prandial após duas horas. 

No nosso estudo, não conseguimos correlacionar o diabetes nem o 

nível de glicemia como fator preditor de progressão. Como também não era 

objetivo do nosso trabalho, não correlacionamos o nível de hemoglobina 

glicada e da glicemia pós-prandial com a progressão angiográfica 

coronariana. 
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5.4 A PROGRESSÃO NOS DIABÉTICOS COM INTERVENÇÕES 

 

A análise de sete anos do BARI, que comparou pacientes com DAC 

multiarterial submetidos a RCM versus ATC, demonstrou uma sobrevida 

melhor dos pacientes da RCM em relação aos pacientes da ATC no sétimo 

ano (91). Tais dados não tinham sido demonstrados no quinto ano de 

seguimento, e foram devidos exclusivamente à população diabética, que 

tinha uma vantagem muito grande da cirurgia em relação à angioplastia. 

O grande fator responsável pela melhor evolução da cirurgia nos 

diabéticos foi o uso de pelo menos um enxerto de mamária, já que, quando 

se compararam os diabéticos cirúrgicos que receberam apenas enxertos 

venosos, eles não tinham diferença na sobrevida em relação aos pacientes 

diabéticos que foram submetidos à angioplastia. No que diz respeito aos não 

diabéticos, não se demonstraram diferenças de sobrevida na comparação 

entre os pacientes cirúrgicos e os pacientes da angioplastia, mesmo quando 

se realizou enxerto de mamária. Esses dados do sétimo ano do BARI 

coincidem com os dados do nosso estudo, como se demonstrou na análise 

da progressão angiográfica da doença, os pacientes diabéticos do grupo 

cirúrgico que receberam a mamária na descendente anterior tiveram menos 

progressão da doença em relação aos doentes que receberam enxertos 

venosos no território da artéria descendente anterior. Tais dados confirmam 

a recomendação de que pacientes diabéticos devem receber o enxerto de 

mamária na artéria descendente anterior quando vão ser revascularizados 

cirurgicamente (92). 
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O estudo de Takenaka et al., de 2002, que comparou pacientes 

diabéticos e não diabéticos que foram submetidos à angioplastia e seguidos 

durante cinco anos, demonstrou que os pacientes diabéticos tinham mais 

progressão e oclusão. Os dados desse estudo são concordantes com o 

nosso estudo, o qual demonstrou uma maior progressão no grupo dos 

diabéticos que foram submetidos à angioplastia nos territórios da artéria 

descendente anterior e da artéria da coronária direita, que são as artérias 

que apresentam a maior progressão no estudo CASS (20,93). 

A maior sobrevida do grupo cirúrgico em relação ao da angioplastia se 

deve aos eventos que ocorreram no seguimento. As diferenças no grau de 

revascularização completa, reoclusão de artérias dilatadas ou progressão da 

doença são fatores que contribuíram para o grau de superioridade da 

cirurgia nos diabéticos. A avaliação de três anos do EAST mostrou que 70% 

dos segmentos da angioplastia e 87% dos segmentos da cirurgia estavam 

revascularizados. A progressão da doença em segmentos não tratados é 

maior nos diabéticos, o que, combinado com a maior reestenose dos 

diabéticos, resulta em maior quantidade de miocárdio sob risco de isquemia 

(jeopardyzed) no grupo da angioplastia, em pacientes diabéticos, em relação 

aos revascularizados cirurgicamente, justificando um maior número de 

eventos nos diabéticos angioplastados em grandes estudos como o ARTS, 

ERACI II, SOS trial e MASS II (40,65,75,93). 

Na avaliação da patência dos enxertos do estudo BARI, a média dos 

segmentos angiográficos reestudados foi de cerca de 3,9 anos. 

Surpreendentemente, não havia diferença na patência do enxerto de 
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mamária em pacientes diabéticos (89%) e não diabéticos (85%), ou mesmo 

nos enxertos venosos. Esses dados coincidem com a patência dos enxertos 

do estudo MASS II (91). 

O grau de revascularização completa pode compensar a progressão 

angiográfica da doença aterosclerótica coronariana. Isso é comprovado no 

estudo BARI, já que o benefício é visto e limitado aos pacientes que 

receberam o enxerto de mamária na artéria descendente anterior. Tal 

proteção não ocorre no grupo da angioplastia, mesmo que não haja 

reestenose, já que ocorrem uma maior progressão da doença e ruptura de 

placa nos segmentos não angioplastados (91), sendo esses fatores que 

justificam uma maior progressão do grupo angioplastia, entre os diabéticos, 

em território da artéria descendente anterior. 

Ainda não se publicou nenhum estudo específico que compare a 

estratégia de revascularização em pacientes diabéticos com doença 

multiarterial coronária; para isso aguardamos os resultados do estudo  

BARI 2D e do FREEDOM. 

Quando se analisou o estudo do projeto MASS, demonstrou-se que 

os diabéticos multiarteriais submetidos à cirurgia tiveram melhor evolução 

clínica que os pacientes diabéticos que não foram submetidos a uma 

intervenção (94-97). 

Apesar de todo o avanço da intervenção percutânea, ainda hoje os 

dados demonstram que os diabéticos multiarteriais apresentam resultados 

superiores quando são submetidos à revascularização cirúrgica do 
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miocárdio, mesmo na era do stent farmacológico e com o uso dos inibidores 

da GP IIB IIIA (98). 

Acreditamos que, com os resultados do BARI 2D e do FREEDOM, 

além do seguimento dos pacientes que apresentaram progressão da doença 

aterosclerótica, consigamos ter uma melhor avaliação da progressão da 

doença e ter mais clareza sobre a melhor intervenção em pacientes 

diabéticos multiarteriais. 
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1. Os resultados deste estudo permitiram concluir que o diabetes 

mellitus não impôs maior progressão da doença aterosclerótica 

quando se compararam os grupos de pacientes diabéticos e de 

pacientes não diabéticos da amostra. 

 

2. Numa análise de subgrupos desta amostra, observou-se maior 

progressão da doença aterosclerótica nos pacientes diabéticos 

submetidos à angioplastia transluminal coronária, nos territórios da 

artéria coronária direita e da artéria descendente anterior. 

 

3. Os pacientes submetidos à cirurgia apresentaram uma menor 

progressão da doença aterosclerótica coronária em relação aos 

grupos angioplastia e clínico, dentre os pacientes diabéticos. 
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  
 
TÍTULO: MASS (The Medicine, Angioplasty and Surgery Study) Estudo 

prospectivo, comparativo e randomizado entre os tratamentos clinico, 

cirúrgico ou através da angioplastia em pacientes portadores de doença 

coronária multiarterial. 

 
NÚMERO DO PROTOCOLO: 946/94/56 InCor – HCFMUSP, Aprovado pela 
Comissão Científica do Instituto do Coração e pela Comissão de Normas 
Éticas e Regulamentares sob o n.º 264/94 
 
PATROCINADOR: InCor - HCFMUSP - Fundação E.J. Zerbini  
 
MÉDICO RESPONSÁVEL: Prof. Dr. Whady Armindo Hueb 
 
Este termo de consentimento pode conter palavras técnicas que você talvez 
não conheça. Por favor em caso de dúvida pergunte ao seu médico o 
significado destas palavras. 
 
 
NATUREZA E OBJETIVO DESTE ESTUDO 
 
Esta pesquisa foi preparada para avaliar as opções terapêuticas, disponíveis 
até o momento, para pacientes portadores de angina pectoris e doença 
arterial coronária estáveis, objetivando conhecer seus benefícios e riscos 
avaliados após acompanhamento de 5 anos e determinar qual é a melhor 
opção de tratamento neste grupo selecionado de pacientes. 
O melhor tratamento das doenças isquêmicas do coração permanece ainda 
sem definição quando se focaliza aqueles pacientes que apresentam 
sintomas anginosos estáveis e função ventricular preservada. 
As opções de tratamento desta enfermidade incluem cirurgia de 
revascularização do miocárdio, angioplastia coronária através de catetéres 
ou tratamento clínico com administração de medicamentos. 
Cada opção terapêutica oferece riscos e benefícios para o paciente. O 
tratamento cirúrgico, o mais invasivo, tem a proposta de intervir na própria 
artéria doente e através de uma derivação, ultrapassar a obstrução arterial. 
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O risco desta intervenção é inerente ao próprio procedimento e o benefício 
está relacionado a melhor qualidade de vida que o tratamento oferece. 
A angioplastia coronária é uma alternativa terapêutica moderna que utiliza 
várias opções, “via cateter”, onde se inclui: catéter balão, aterótomo, laser, 
stent, etc. visando, através destes recursos, desobstruir as artérias e permitir 
o aumento do fluxo sangüíneo e, com isto, a melhor irrigação do sangue ao 
miocárdio isquêmico proporcionando o alívio dos sintomas. 
Os problemas advindos deste procedimento incluem a repetição da 
angioplastia em outras oportunidades ou insucesso da intervenção 
determinando a cirurgia emergencial. 
O tratamento clinico, o mais simples, tem a vantagem de não ser invasivo e 
requer a administração continuada de remédios. 
Contudo, o tratamento medicamentoso não provou ainda ser seguro em 
relação a prevenção do infarto e consequentemente a morte. Desta forma os 
pacientes que forem designados para este tipo de tratamento terá indicação 
para outras opções de intervenções caso os sintomas forem se agravando. 
Assim, esta pesquisa esta sendo realizada para se estabelecer qual a 
melhor opção terapêutica para pacientes portadores de angina estável e 
função ventricular preservada. 
 
 
EXPLICAÇÕES SOBRE O PROJETO DE PESQUISA 
 
Esta pesquisa selecionará pacientes portadores de angina estável e função 
ventricular preservada, e que, requer uma das 3 opções terapêuticas 
disponíveis: cirurgia, angioplastia ou tratamento clinico. 
Após a seleção de pacientes que preencham os critérios já estabelecidos, os 
pacientes terão indicação de uma das 3 opções terapêuticas disponíveis, já 
citadas, e, através de randomização será determinado o tipo de tratamento a 
ser executado. 
Se a indicação terapêutica for cirúrgica o paciente será operado pelo médico 
chefe do serviço cirúrgico, ou se a indicação for para outras formas 
terapêuticas será executada pelos responsáveis dos respectivos serviços. 
Todos os pacientes terão avaliação trimestral e terão oportunidade de mudar 
a opção terapêutica caso o tratamento não se firmar como satisfatório. 
Durante as consultas o paciente fará entrevista com psicólogos, enfermeiros, 
nutricionista para avaliação pertinentes e que estão incluídos no projeto de 
pesquisa. Terá também, exames rotineiros previsto neste estudo, os quais 
estão incluídos cateterismo cardíaco, TE, laboratório.  
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DURAÇÃO DA PESQUISA 
 
Este estudo terá duração de 5 anos, com acompanhamento médico e 
demais profissionais incluídos na pesquisa. 
Após 5 anos de seguimento será realizado novo cateterismo cardíaco para 
avaliação da circulação coronária após a intervenção. 
O paciente será sempre informado sobre os exames e medicamentos a 
serem prescritos. Todavia, poderá recusar parte ou todo o procedimento 
proposto. 
 
 
POSSIVEIS BENEFÍCIOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 
Por se tratar de terapêuticas múltiplas e conflitantes entre si, objetivamos 
avaliar todas as opções terapêuticas para tratamento da doença coronária 
disponíveis até o momento. 
 
Desta forma o resultado final de cada opção terapêutica permanece ainda 
não estabelecido. Este projeto pretende estabelecer ao final do estudo, qual 
a melhor opção terapêutica para esta doença. 
 
 
ALTERNATIVAS 
 
O paciente não é obrigado a participar, desta pesquisa. Pode, além disso, 
informar ao médico que pretende, decididamente, uma das 3 opções 
terapêuticas recusando assim participar desta pesquisa, não perde, além 
disso, o direito de tratar neste hospital. 
 
 
CONTATOS 
 
Caso o paciente apresente problemas médicos relacionados a enfermidade 
estão disponíveis médicos e telefones do projeto de pesquisa par orientá-lo. 
Médico: Dr. Whady Armindo Hueb/Dr. Paulo Rogério Soares 
Telefone: (011) 3069 5032  
Bip Interno: (011) 3069 5000 código 312 ou 351 
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CUSTOS 
 
Não existe custos para participação neste estudo você continuará tendo 
acesso a exames e consultas rotineiras ou extras previsto no projeto. 
Não será feito nenhum pagamento ao paciente pela participação neste 
estudo. 
 
 
CONFIDENCIALIDADE 
 
As informações deste estudo serão entregues à MASS (The Medicine, 
Angioplasty and Surgery Study), patrocinador do estudo, que poderá verificar 
seu prontuário, o que lhe identificará. O consentimento assinado também 
poderá ser verificado pelo patrocinador e pelas autoridades locais. Pelo fato 
da necessidade de liberar informações para estas partes, não garantimos 
confidencialidade. Os resultados deste estudo podem ser apresentados em 
reuniões ou publicações entretanto, sua identidade será mantida confidencial 
nestas reuniões. 
 
 
PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA/RETIRADA 
 
Sua participação neste estudo é totalmente voluntária. Caso você se recuse 
a participar deste estudo, você não sofrerá nenhuma penalidade ou perderá 
qualquer benefício que porventura você tenha com seu médico ou 
instituição. 
 
Caso você queira participar do estudo, você deverá contatar: MASS (The 
Medicine, Angioplasty and Surgery Study) 
Dr. Whady /Dr. Paulo Soares através do telefone: (011) 3069 5032  
TÉRMINO 
 
Sua participação neste estudo pode ser encerrado sob as seguintes 
circunstância: 
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• Você tenha se mudado para outra área e, portanto, não vai mais se 
consultar com seu médico; 

• Seu médico considera benéfico para sua saúde a sua saída do estudo; 

• O patrocinador decida encerrar o estudo; 

• As autoridades locais decidam interromper o estudo. 
 
 
CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAR NESTE ESTUDO 
 
Li todas as informações mencionadas acima antes de assinar este 
consentimento. Tive todas as oportunidades de perguntar e obter respostas 
para minhas dúvidas. Todas as respostas foram satisfatórias. Eu sou 
voluntário(a) para participar neste estudo. 
 
Estou recebendo uma cópia deste consentimento após ter sido assinado. 
Autorizo liberar meus dados médicos ao patrocinador e autoridades locais. 
Ao assinar este consentimento, não terei nenhum direito legal pela minha 
participação neste estudo, 
 
Assinatura do paciente ________________________Data___/___/___ 
Assinatura de testemunha _____________________ Data___/___/___ 
Assinatura do Médico_________________________ Data___/___/___ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Eu, ..........................................................., abaixo assinado, no pleno uso e 
gozo de minhas faculdades mentais, declaro que: 
 
1. Sou portador(a) de Doença Arterial Coronária, conforme acabo de ser 

informado(a) pelo(a)     meu(minha),     médico(a),     Dr.(a) 
................................................................................, e para o que se 
oferece, dentre outros métodos existentes, opções terapêuticas para 
doença arterial coronária através do tratamento clínico, angioplastia ou 
cirurgia de revascularização miocardica  

 
2. Fui informado de que estas opções terapêuticas estão sendo praticadas 

em vários países do mundo, inclusive na República Federativa do Brasil. 
 
3. Segundo o meu(minha) médico(a), estas opções terapêuticas tem 

benefício real sobre minha doença não se estabelecendo, todavia, qual a 
melhor opção para minha doença e conforme dados de literatura médica 
especializada, outros casos semelhantes obtiveram eficácia satisfatória 
com qualquer uma das opções. 

 
4. Estou ciente de que serei devidamente informado(a) sobre todos e 

quaisquer riscos que venham a ser identificados no futuro e aos quais 
possa estar exposto. 

 
5. Tenho pleno conhecimento de que não me será paga nenhuma 

compensação financeira em razão de minha participação neste estudo. 
 
6. Tenho pleno conhecimento de que meu(minha) médico(a) será 

responsável pelo acompanhamento do tratamento, colocando-se 
inteiramente à minha disposição para prestar todas e quaisquer 
informações a este relativas, e que venham a ser por mim solicitadas. 

 
7. Tenho plena liberdade de desistir do tratamento a qualquer instante, sem 

ônus de qualquer natureza, inclusive sem prejuízo de assistência médica 
integral. 

 
8. Tenho pleno conhecimento de que meu(minha) médico(a) responsável, a 

seu critério exclusivo, poderá incluir-me ou excluir-me do tratamento, 
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ainda que sem meu consentimento, se decidir que assim seria mais 
conveniente para o restabelecimento de minha saúde ou por qualquer 
outro motivo, inclusive inobservância do tratamento receitado. 

 
9. Tenho pleno conhecimento de que todos os dados obtidos em razão do 

presente tratamento estarão disponíveis para uso do MASS (The 
Medicine, Angioplasty and Surgery Study), ou do Ministério da Saúde. 

 
10. Recebi plenas garantias de que será mantido absoluto sigilo a respeito 

de minha identificação pessoal, bem como dos resultados dos registros 
hospitalares e de testes laboratoriais, podendo, no entanto, ser 
publicados, desde que minha identidade não seja revelada. 

 
Considerando plenamente satisfatórias todas as informações prestadas, 
bem como as respostas às dúvidas por mim suscitadas, voluntariamente 
aceito este tratamento, assinando o presente Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido, juntamente com as testemunhas abaixo assinadas. 
 
      São Paulo, 
           
                      
______________________________ 
            Paciente(ou seu representante legal) 
            R.G. n.º  
            C.I.C. n.º 
 
Testemunhas: 
 
1. _________________________ 
 
 
2. __________________________ 
(Aprovado nos termos da Resolução n º 196, de outubro de 1996, Conselho Nacional de 
Saúde). 
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